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o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářslcých osnor[l 0fuIí_{rt!e_p"_ 

-- _]zaťlzovacího obvodu LI,IO Jilemnicko - Podkrkonošr

RadaměstaJilemnicevydávádne17.3.202lvsouladusust,§llodst, la2a§l02odst,2písm.d)
zákona č. l28l200a Sh,, o obcích (obecní zřiz.ení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 25
odst, l aodst.2 a§ 48odst.2 pism. d) zákonaě,289l1995 Sb.,o lesíchaozměně adoplněníněkteých
ákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,le§ní zákon"), a ust. § l3 odst. l až3
vyhlášky MZe č.84l1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, toto nařízení města pro územi obce
s rozšířenou působností Jilemnice:

čt. t
a) město Jilemnice vyhlašuje záměr zadat zpíacování lesních hospodářských o§nov (dále jen ,,LHO')
na zátkladě ust. § 25 odst. 2 lesního ziú<ona pro zařaovací obvod LHO Jilemnicko - Podkrkonoší
zahrnující tato katastrální uzemí:

Bukovina u Čisté,

Čistá u Horek,

Jilemnice,
Kíub
Martinice v Krkonošíctt,

Mříčná,

Peřimov,

b) Platnost stávajících lesních hospodářských osnov LHO Jilemnicko - Podkrkonoší končí k
31.12.2022.Navazující LHO budou zptacnváviny splatností na l0 let pro období od l. 1.2023 do
3l, 12. 2032 a tyto budou zahrnovat katastrální území uvedená v ust. písm. a) tohoto článku nařízeni.
Navazující LHO budou určeny vlastníkům lesů o výměře menší než 50 ha, a to bez ohledu na to, zda
jejich lesní pozemky byly dosud zařízeny v LHO, či nikoliv. Výjimku z těchto tvoří právnické a fyzické
osoby, které mají zpracovány vlastní lesní hospodařské plány.

čt. z
Fyzické a právnické osoby vlastnicí lesní pozemky v předmětnémzaíizovacím obvodu o qýměře menší
než 50 ha mají právo uplatnit písemně u Městského uřadu Jilemnice, odboru životního prostředí, své
hospodriřské záméry a požadavky na zpracování LHO. Lhůta k uplatnění hospodářskýcb záměŇ a
požadavků končí dnem l5. 9. 202I. V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost,
že pro své lesy zadávaji samostatně zpracovéní lesního hospodářského plánu. Připomínky a požadavky
nazpracování LHO mohou uplatnit také orgány státní správy a další právnické a fyzické osoby, jejichž
ptáva, právem chrráněné zájmy nebo povinnosti mohou být LHO dotčeny - viz ust. § 26 odst. 3 lesního
zákona.

čl r
Nařízeni města nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Dnem vyhlášení tohoto nařízení je první
den jeho vyvěšení na úřední desce Městského uřadu Jilemnice. Nařízení města se ároveň zveřejňuje na
úředních deskách obecních a městských úřadů v územním obvodu působnosti města Jilemnice - obce
s rozšířenou působností ve smyslu zěkona č. 31412002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona ě. 38712004 Sb., s tím, že zůstane

Přívlaka,
Rovnáčov,

Roáoky u Jilemnice,
Studenec u Horek,

Svojek,

Zálesní Lhota.
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vladimír vinklář

místostaro sta města Jilemnice
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starosta tněsta Jilemnroe
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